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Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Dal
B18.0325
Openbaar direct
Deelname aan het landelijke experiment ‘centraal tellen van de stemmen’

Besluit

de raad voor te stellen:
1. deel te nemen aan het landelijke experiment 'centraal tellen van de
stemmen' op 20 maart 2019 bij zowel de Provinciale Staten verkiezingen als de verkiezingen voor het waterschap van het Hollands Noorderkwartier en het waterschap Rijnland.
2. deel te nemen aan het landelijke experiment 'centraal tellen van de
stemmen' op 23 mei 2019 bij de verkiezingen van het Europees Parlement

Publiekssamenvatting

Naar aanleiding van het telproces bij de verkiezingen van de gemeenteraad
op 21 maart 2018 is door de burgemeester geconstateerd dat de kwaliteit
van het telproces beter kan. De raad wordt daarom voorgesteld om deel te
nemen aan het landelijk experiment centrale stemopneming (‘centraal tellen
van de stemmen’). De verwachting is dat dit een bijdrage aan de kwaliteit
van het telproces. Op de stembureaus zal alleen nog op partijniveau worden geteld om zo een voorlopige uitslag bekend te kunnen maken op de
avond van de verkiezingen. De dag na de verkiezingen zullen de stemmen
op kandidaatniveau worden geteld op een centrale openbare locatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Portefeuillehouder
Coll. Diep / Dinj / Dal
Registratienummer
B18.0324
Communicatieadvies
Openbaar week later via besluitenlijst
Onderwerp
Besluit op bezwaren aanwijzingsbesluit 27 maart 2018 hondenlosloop
plaatsen Burgemeester Rijkenspark, park Velserbeek en Watertorenpark
Besluit

1. De bezwaarschriften tegen het aanwijzingsbesluit van 27 maart 2018
voor wat betreft de onderdelen Burgemeester Rijkenspark en park Velserbeek niet-ontvankelijk te verklaren;
2. De bezwaarschriften tegen het aanwijzingsbesluit van 27 maart 2018
voor wat betreft het onderdeel Watertorenpark geen aanleiding geven
het aanwijzingsbesluit te herroepen en het aanwijzingsbesluit voor het
Watertorenpark ongewijzigd in stand te laten;
3. De portefeuillehouder te mandateren om de afzonderlijke bezwaarschriften conform de algemene bijgevoegde brief (besluit op bezwaar)
af te laten handelen.
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Publiekssamenvatting

Op 27 maart 2018 besloot het college de hondenlosloopplaatsen in het
Burgemeester Rijkenspark, park Velserbeek en het Watertorenpark te verkleinen, dan wel te verplaatsen. Ongeveer 35 hondenbezitters dienden een
bezwaarschrift in tegen dit besluit. Daarnaast kreeg de gemeenteraad een
petitie, ondertekend door ruim 1800 mensen, aangeboden tegen het besluit. Op 19 juli 2018 hebben een deel van de bezwaarmakers en de initiatiefneemster van de petitie tijdens een hoorzitting de bezwaren mondeling
toegelicht. Naar aanleiding daarvan heeft het college op 21 augustus besloten het aanwijzingsbesluit voor het Burgemeester Rijkenspark in SantpoortNoord en Velserbeek in Velsen-Zuid te herroepen en hiervoor in de plaats
geen nieuw aanwijzingsbesluit te nemen. Daarnaast heeft het college besloten om het aanwijzingsbesluit voor wat betreft het Watertorenpark in IJmuiden ongewijzigd in stand te laten. Op 6 september 2018 is dit (gedeeltelijke) besluit tot herroeping gepubliceerd en aansluitend in werking getreden. Aan de bezwaren met betrekking tot de parken Burgemeester Rijkenspark en Velserbeek is zodoende tegemoet gekomen. Het college heeft
deze bezwaren daarom niet-ontvankelijk verklaard. Daarnaast heeft het college besloten dat de bezwaren voor wat betreft het Watertorenpark geen
aanleiding geven het aanwijzigingsbesluit te herroepen. Dit aanwijzingsbesluit voor het Watertorenpark blijft daarom ongewijzigd in stand .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0316
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018
Besluit

De raad voor te stellen:
1. het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2018 vast te stellen;
2. het geactualiseerde normenkader vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op
basis daarvan een verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe beeld van de cijfers over het betreffende boekjaar en een verklaring op
het gebied van de rechtmatigheid van de jaarrekening.Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van controle, de daarvoor geldende
normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Het controleprotocol over 2018 is opgesteld en wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het controleprotocol is gelijk aan
het controleprotocol over 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Verw
Registratienummer
B18.0330
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
2e Bestuursrapportage
Besluit

De 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen, inclusief:
1. de wijziging van de Begroting 2018 zoals opgenomen in bijlage 1 van
de 2e Bestuursrapportage;
2. een toevoeging aan de algemene reserve van € 679.000, zijnde het
saldo van de 2e Bestuursrapportage 2018;
3. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A;
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Overzicht A Voorgestelde reservemutaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen te verlagen met
te onttrekken aan de reserve Afvalstoffenheffing
toe te voegen aan de reserve Sociaal domein
te onttrekken aan de reserve Decentralisaties
toe te voegen aan de reserve Sociaal domein
toe te voegen aan de reserve Participatiewet
de onttrekking aan de reserve Statushouders te verlagen met
toe te voegen aan de reserve Sportaccommodaties
toe te voegen aan de reserve Openbare ruimte
te onttrekken aan de reserve Openbare ruimte
toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten
te onttrekken aan de reserve Dekking kapitaallasten
te onttrekken aan de reserve Stedelijke vernieuwing
toe te voegen aan de reserve FLO
te onttrekken aan de reserve FLO

€
25.000
€
250.000
€
795.000
€ 2.500.000
€ 2.500.000
€
33.000
€
138.000
€
465.000
€
798.000
€ 1.121.000
€
11.000
€
36.000
€
32.500
€
175.000
€
269.000

Publiekssamenvatting

De 2e Bestuursrapportage is, in principe, het laatste moment waarop de
raad kan bijsturen op de Begroting 2018. In deze rapportage staan de relevante beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2018 (incl. 1e Bestuursrapportage). Tevens is de stresstest opgenomen die een beeld schetst van de financiële positie van de gemeente Velsen. De rapportage kent een positief resultaat van € 679.000. Het positieve
saldo is met name toe te rekenen aan de verkoop van grond, actualisatie
van de grondexploitaties en hogere dividendinkomsten. Daartegenover
staat een nadeel van de Algemene uitkering. Aan de raad wordt voorgesteld het saldo van de 2e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portefeuillehouder
Coll. Dinj / Steijn / Verw
Registratienummer
B18.0322
Communicatieadvies
Openbaar direct
Onderwerp
Auditplan Jeugdzorg en Wmo 2018 en verder
Besluit

Het auditplan Jeugdzorg en Wmo 2018 en verder vast te stellen.

Het college heeft het “auditplan Jeugdzorg en Wmo 2018 en verder” vastgesteld. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de taken binnen het
sociaal domein via de algemene uitkering middelen van het Rijk. Via hun
jaarrekening leggen gemeenten vervolgens verantwoording af over de bestedingen van deze middelen. Zorgaanbieders leggen verantwoording over
de geleverde zorg af gebaseerd op eisen in het landelijke ‘Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’.
Dit geeft echter niet voldoende zekerheid voor gemeenten vanwege extra
eisen die de gemeentelijke accountants volgens de wet moeten stellen.
Daarom is dit auditplan nodig. Het geeft het kader voor de controleaanpak.
Het maakt mogelijk dat gemeenten zelf aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren om voldoende zekerheid te verkrijgen over de getrouwheid
en rechtmatigheid voor Jeugdzorg en Wmo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Publiekssamenvatting
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